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WYJAŚNIENIE    TREŚCI   SPECYFIKACJI   ISTOTMNYCH   WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Projekt i budowa placu zabaw przy  Szkole Podstawowej w Pogwizdowie w ramach 

rządowego programu Radosna szkoła

Nr ogłoszenia 72213-2014;   data zamieszczenia   03.04.2014

Gmina Charsznica – Zamawiający  stosownie do Art.38 ust.2 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r.poz. 907) przekazuje następujące wyjaśnienia 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pyt.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 (tj. m.in. 
polskich norm i aprobat technicznych), jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązanie 
równoważne opisanym.
Użyty w cytowanym wyżej przypisie zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu
założonego przez Zamawiającego za pomocą innych technicznych rozwiązań poprzez dopuszczenie 
ofert opartych na równoważnych ustaleniach (wyrok KIO z dnia 25 marca 2010 2. Sygn. Akt 
313/10).
W związku z poniższymi wytycznymi Programu Radosna Szkoła zamieszczonymi na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj. punkt „3.4. Wyposażenie placów zabaw w nawierzchnie takie 
jak:
• nawierzchnia bezpieczna (piankowa)
• nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna)”.
Prosimy o dopuszczenie do przetargu nawierzchni bezpiecznej składającej się z trawy syntetycznej
i podkładów piankowych amortyzująco-drenażowych jako rozwiązanie równoważne.
Nadmieniamy, że nawierzchnia ta posiada kolorystykę oraz wszelkie atesty bezpieczeństwa mim. 
PZH, deklaracje, certyfikaty upadłościowe  określone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej wymagane  min. w programie Radosna Szkoła.
Ponadto proponowana nawierzchnia wyróżnia się większą odpornością na uszkodzenia oraz
mniejszymi nakładami finansowymi związanymi z konserwacją nawierzchni(wystarczy 1-2 razy w 
miesiącu przeczesać trawę za pomocą metalowych grabi  z odpowiednim rozstawem pazurów wraz 
z dosypaniem piasku kwarcowego).Stwarza przyjemne wrażenie estetyczne .Doskonale komponuje 
się z otoczeniem .
Dodatkowe zalety w/w systemu to niskie ryzyko kontuzji i duża elastyczność.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie nawierzchni bezpiecznej składającej się z trawy
syntetycznej i podkładów piankowych amortyzująco-drenażowych jako rozwiązania równoważnego.
Trawa syntetyczna nie jest wyszczególniona w obowiązujących przepisach jako dopuszczona do 
stosowania na placach zabaw.

                       


